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Onze wijnkasten

Voor een optimale ontwikkeling en
rijping van uw wijnen moet een wijnkast voldoen aan vijf basiscriteria.

#

1

een constante
temperatuur

De vijf basiscriteria

In een natuurlijke wijnkelder...
De dikke muren van aarde en steen
garanderen een constante temperatuur
tussen 10 en 14°C.
De oplossing van EuroCave...
De wanden (cellulair isolatiemateriaal
van 6 cm) en het warmtereguleringsysteem garanderen een constante
temperatuur tussen 10 en 14°C.
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#

2

een aangepaste
luchtvochtigheid
In een natuurlijke wijnkelder...
De ruwe muren en plafonds houden het
vocht uit de lucht vast en garanderen
zo een ideale luchtvochtigheidsgraad
van meer dan 50%. De overtollige
luchtvochtigheid wordt gereguleerd en
geëvacueerd door de grindbodem.
De oplossing van EuroCave...
Het exclusieve systeem voor het
behoud van de luchtvochtigheid,
gecombineerd met de aluminium
wanden garanderen een ideale luchtvochtigheidsgraad van meer dan 50%.

#

3

warmte-isolatie,
bescherming
tegen UV-stralen
In een natuurlijke wijnkelder...
De dikke muren vormen een uitstekende warmte-isolatie. De donkere
kelder beschermt de wijn tegen
UV-stralen en voorkomt daarmee dat
de wijn aan kwaliteit verliest.
De oplossing van EuroCave...
De wanden vormen een optimale
warmtebarrière. Bovendien beschermen de wijnkasten van EuroCave de
wijn tegen licht dankzij de dichte of
tegen UV-stralen behandelde glazen
deuren.

#

4

#

5

een antitrillingsysteem

een permanent
ontluchtingssysteem

In een natuurlijke wijnkelder...
De dikte van de muren en de ligging
van de natuurlijke wijnkelder bieden
een optimale bescherming tegen trillingen van buitenaf.

In een natuurlijke wijnkelder...
De constante luchtcirculatie wordt
verkregen door een drukverschil tussen een kier onder de deur en een
kelderraam.

De oplossing van EuroCave...
De structuur en de samenstelling van
onze wijnkasten zijn ontworpen voor
het opvangen van trillingen die het rijpingsproces van wijn verstoren.

De oplossing van EuroCave...
De constante circulatie van een langzame stroom van gefilterde lucht
wordt verkregen door het drukverschil
tussen twee openingen in de wijnkast.

4

Een wijnkast kiezen die aansluit op uw behoeften
1

Het soort gebruik

2

22°C

De maat

Rangschikken

Met de schuifplateaus heeft u
gemakkelijk toegang tot elke fles
en kunt u op een enkele rij 7 tot
12 flessen presenteren, afhankelijk
van het model.

6°C

22°C

6°C
5°C

21°C
10-14°C
10-14°C

22°C22°C

10-14°C
6°C

21°C

7°C
21°C21°C
10-14°C
10-14°C

7°C 7°C

14-20°C
14-20°C
9-15°C
9-15°C

6°C

6°C

6°C

10-14°C

6°C

Serveerkasten
(multitemperatuur) om de
wijn op de ideale temperatuur te serveren.

3

De deur kan helemaal worden aangepast aan uw wensen. Zo heeft u de keus uit 11 mogelijkheden*,
afhankelijk van de omgeving waarin uw wijnkast wordt geplaatst. Omkeerbaar**, u kunt ook de
draairichting van de deur van uw wijnkast kiezen.
Glazen deuren

9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

6-10°C

5

De deur

15-22°C

9-15°C

6

Naar gelang de indeling

6°C

14-20°C

Dichte deuren

RVS deuren

Presenteren

Proeven

Deze presentatieplateaus zijn
bedoeld om flessen in schuine
positie te presenteren en maken
het ‘serveren per glas’ mogelijk.

Deze presentatieplateaus zijn
bedoeld om flessen in verticale
positie te presenteren en maken
het ‘serveren per glas’ mogelijk.

Zie pagina 50 voor alle configuratiemogelijkheden
*

6°C

6°C 6°C

22°C

L
maximaal
234 flessen*

10-14°C

10-14°C
10-14°C

6-10°C
6-10°C

M
maximaal
169 flessen*

10-14°C

Bewaar-serveerkasten
(2 of 3 temperaturen)
voor het bewaren, chambreren en koelen van wijn.
10-14°C

6-10°C
6-10°C10-14°C6-10°C
6-10°C

10-14°C

Opslaan

De opslagplateaus zijn niet
uitschuifbaar en zijn ontworpen
voor het bewaren van het
maximale aantal flessen met een
perfecte stabiliteit.

14-20°C

7°C

15-22°C
15-22°C
9-15°C
9-15°C

5°C 5°C

6°C

22°C

9-15°C
9-15°C

10-14°C
10-14°C

14-20°C

14-20°C
10-14°C

5°C

S
maximaal
92 flessen*

Bewaarkasten
(1 temperatuur) voor het
bewaren van wijn.
10-14°C

10-14°C

Indeling

Prachtige opties*

Kleur of ombouw
Afhankelijk van de gekozen serie, biedt EuroCave een ruime keuze aan kleuren
en ombouwmogelijkheden voor de integratie in uw woonkamer of garage.

Technische deur
Klassieke kleuren

6-10°C

Omlijsting Collection

14-20°C
9-15°C

Voeg een verlichtingsstrip volledig rondom de wanden toe om de
flessen in een amberkleurige lichtbundel (anti-uv-licht) te hullen.

10-14°C

10-14°C
7°C

6-10°C

Kies de voorkant van het plateau: Licht eiken of glossy zwart.

6°C

RVS-ombouw
Donker

Zilver

Rood

Full Glass

Donker

Zilver
*
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Rood

Black
Piano

Glas RVS

Technisch Technisch
glas
dicht

Zie de mogelijkheden afhankelijk van het model **afhankelijk van de lijn

Royale-panelen

Kies voor schuifplateaus die zijn voorzien van een soft-close
systeem voor een perfecte, zachte sluiting van de plateaus.
Standaarduitrusting voor de Revelation-serie,
opties alleen beschikbaar voor de Pure-serie

*

Ons assortiment wijnkasten
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Première

Pure

Revelation

Compact

Een eenvoudig te gebruiken serie,
die voldoet aan de belangrijkste
criteria voor het bewaren van
wijn.

Een complete serie die speciaal
is ontwikkeld voor meerdere
doeleinden.

Een luxe serie met een sublieme
ergonomie wat de indeling betreft.

In te bouwen in de keuken en dus
ruimtebesparend.

Inspiration

ShowCave

Royale

Een inbouwserie met een tijdloos
design, ideaal voor de keuken en
andere leefruimtes.

ShowCave is uniek.
Deze uitzonderlijke serie brengt uw
wijnflessen volledig tot hun recht.

De beste wijnkast
ter wereld

Ons assortiment wijnkasten | 13

Première
Eenvoud versus expertise
Een bewaarkasten serie met een grote
keuze aan moderne en designafwerkingen.
Het geheim ligt in een subtiele combinatie van traditie en moderniteit.
Traditie, omdat alle wijnkasten uit de
Première-serie de essentiële criteria
voor een goede rijping van wijn
respecteren, in een beschermende
atmosfeer. Moderniteit, omdat deze
wijnkasten esthetiek en techniek
perfect laten samengaan.

14 | Première

Eén functie
22°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

10-14°C
5°C

21°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

De bewaarkasten
reproduceren exact dezelfde omstandigheden als die van een natuurlijke
kelder door te voldoen aan de
5 belangrijkste criteria voor het
bewaren van wijn.
10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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Première

3 kastmaten

Een uitneembare
verlichting
De handige afneembare verlichting
zorgt voor een sfeerverlichting
of u kunt lezen met de ‘leeslamp’
functie.

3 kastmaten
voor een capaciteit van
maximaal 234 flessen

S

M

Een discreet handvat
Het handvat is geïntegreerd
in het deurprofiel.

Verborgen
handvat

Twee deuren met een gekleurde profielen
De deurprofielen zijn strak en gekleurd.

L

Rode omlijsting

Glas

16 | Première

Uitneembare
verlichting

Dicht

Zilveren omlijsting

Glas

Dicht

Gekleurde deurprofielen:
rood, zilver of zwart

Zwarte omlijsting

Glas

Dicht

Première

Pure
Behoud de natuur...
en uw wijn
Bewaarkasten, serveerkasten
en
multifunctionele wijnkasten (bewaren
en serveren) met een elegante
afwerking voor een geraffineerde
aanpassing aan al uw ruimtes.

Drie functies
22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

De bewaarkasten
reproduceren exact dezelfde
omstandigheden als die van
een natuurlijke kelder door te
voldoen aan de belangrijkste
criteria voor het bewaren van
wijn.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

9-15°C
10-14°C
6-10°C

9-15°C
10-14°C

De serveerkasten
hebben maximaal 10 temperatuurzones (temperatuurbereik
van 5-22°C), waardoor er verschillende soorten wijn (rosé,
wit, rood) in één wijnkast op
de ideale serveertemperatuur
kunnen worden gehouden.
10-14°C
10-14°C

10-14°C
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22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6°C

7°C

6-10°C

15-22°C
22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
5°C
6-10°C

14-20°C
21°C
10-14°C
6°C 7°C

9-15°C
6-10°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

Bewaar-serveerkasten
hebben drie afzonderlijke
temperatuurzones: één zone
voor het laten rijpen van wijnen (9-15°C), een koelzone
onder in de wijnkast (6-10°C)
en een chambreerzone boven
in de wijnkast (15-22°C).
10-14°C

6-10°C

6°C
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Pure
Een ruime keuze aan
ombouw

Kleuren
3 kastmaten
geschikt voor
74 tot 234 flessen

S

M

Nero

L

Buffel

Full Glass

Glas Zwart

Glas Zilver

5 deurtypen

Een handvat met
glazen afwerking

Verlichting zonder UV
om uw flessen op een vriendelijke manier tot hun recht
te laten komen.

RVS1

Een robuust slot

Een handvat met glazen
afwerking

Een robuust slot

Afneembare handvat en
intuïtieve bevestiging3

Slot met ‘dubbele beweging’
voor meer veiligheid

Optie Premium,
esthetische plateaus (voorkant
in licht eiken of glossy zwart)
en soepeler in het gebruik
dankzij soft-close; tevens een
verlichtingslijst rondom de
wanden.

Verschillende kleuren
en luxe ombouw
naar keuze

5 deurtypen
Black Piano

De technologie van
EuroCave, een tot op de
10de graad gereguleerde
temperatuur, een bewaakte
luchtvochtigheidsgraad, een
visueel alarm voor meer rust.

3 kastmaten

Glas RVS

1- Uitsluitend voor groot model
2- Uitsluitend voor klein model
3- Uitsluitend voor Full Glass- en Black Piano-deuren

20 |
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Revelation
Het raffinement van
het gebaar onthult dat
van de gevoelens.

Twee functies

Afrikaans spreekwoord
22°C

Deze serie voldoet niet alleen aan alle
criteria voor het bewaren en serveren
van wijn, maar biedt ook nog eens alle
opties voor de indeling, voor een nog
evenwichtigere gebruikservaring.

22 | Revelation

15-22°C
9-15°C

22°C

15-22°C
9-15°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C
5°C

21°C

De bewaarkasten
reproduceren exact dezelfde
omstandigheden als die van
een natuurlijke kelder door te
voldoen aan de belangrijkste
criteria voor het bewaren van
wijn.

6-10°C

14-20°C
9-15°C

9-15°C
5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

De serveerkasten
hebben maximaal 10 temperatuurzones (temperatuurbereik
van 5-22°C), waardoor er verschillende soorten wijn (rosé,
wit, rood) in één wijnkast op
de ideale serveertemperatuur
kunnen worden gehouden.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

7°C

6-10°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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Een verlichtingslijst
Rondom de volledige wand

Revelation
Voor een capaciteit van
maximaal 234 flessen

S

Plateaus voorkant
in licht eiken of
glossy zwart

De nieuwe generatie
“ Hand van de Sommelier ”
Gemaakt van twee materialen
die uw flessen beschermen tegen
trillingen. Uitneembaar, om de
indeling van uw flessen aan te
passen aan hun vorm en aantal.

L

Kleuren

Nero

Full Glass

Plateaus:
keuze van de voorkant
Licht eiken of glossy zwart

3 deurtypen
Black Piano

Buffel

Verlichtingslijst

Identificatie van de wijn
Op de etikethouders kunnen de
wijngegevens worden genoteerd.
Maximaal 6 afneembare etikethouders per plateau. Witte markeerpen
meegeleverd (uitwisbaar).

Ombouw (optioneel)
RVS 2

Glas RVS ombouw
RVS

3 deurtypen
1- Uitsluitend voor klein model - 2- Uitsluitend voor groot model

2 kastmaten

Bijna alles op maat
Voor elke wijnkast is het
mogelijk om zowel de kleur,
het formaat, de deur als de
afwerking van de binnenkant
en de buitenkant te kiezen.

2 kastmaten

Afneembare
etikethouders voor
identificatie
van de wijn

De nieuwe generatie
“ Hand van de
Sommelier ”

Verschillende
kleuren en luxe
ombouw naar
keuze

Revelation

Een beschermende cocon
Elk detail van deze wijnkast is ontworpen om de veiligheid
van uw flessen te waarborgen: een nieuw schuifplateau
uitgerust met de Hand van de Sommelier, gemaakt van
twee materialen, aangepast aan de vorm van de fles en die
de fles beschermt tegen trillingen. Verder is de Hand van
de Sommelier voorzien van een soft-close systeem voor een
soepele beweging van het plateau.
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Compact
Geschikt voor inbouw,
dus ruimtebesparend

Twee functies

Deze bewaar- en serveerkasten serie
kent twee versies. De vrijstaande versie
past perfect in een beperkte ruimte.
In de inbouwversie kunnen ze perfect
worden aangepast aan de keuken. De
afmetingen van de wijnkasten van de
Compact serie zijn speciaal aangepast
aan de eisen van keukeninstallateurs.

26 | Compact

22°C

15-22°C
9-15°C

5°C

21°C

De bewaarkasten
reproduceren exact dezelfde
omstandigheden als die van
een natuurlijke kelder door
te voldoen aan de belangrijkste criteria voor het
bewaren van wijn.

6-10°C

7°C

6-10°C

14-20°C
9-15°C

15-22°C
9-15°C
9-15°C

5°C

21°C

6-10°C

6-10°C

14-20°C

De serveerkasten
hebben maximaal 10
temperatuurzones (temperatuurbereik van 5-22°C),
waardoor er verschillende
soorten wijn (rosé, wit,
rood) in één wijnkast op de
ideale serveertemperatuur
kunnen worden gehouden.
6°C

7°C

6-10°C

9-15°C

10-14°C
10-14°C

10-14°C

Afhankelijk van de geografische zone.

22°C

9-15°C
10-14°C

10-14°C

6-10°C

10-14°C
6°C
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2 kastmaten

Compact
2 kastmaten
4 deurtypen*

voor een capaciteit van
maximaal 167 flessen

Met het “ Front-vented ”

S

-systeem, een ventilatiesysteem
via het ontluchtingsrooster aan de
voorkant, kan de wijnkast onder een
werkblad worden geplaatst, zodat
het werkblad niet speciaal op maat
hoeft te worden gemaakt.*

L

bewaarkast of
serveerkast

3 deurtypen*
Full Glass

*

Technisch

voor het kleine model

Glas

Compact
*

Afhankelijk van de geografische zone.

I nspiration
Vier gebruikstypen
Koken en wijn,
een inspirerende
combinatie
Strakke lijnen in combinatie met
ergonomische rondingen...
het design van Inspiration is bewust
tijdloos om perfect te kunnen opgaan in
uw keuken en voor een ongeëvenaard
gebruiksgemak.

20°C
12°C

20°C

6°C

Bewaarkast
1 temperatuur
Inspiration is ingesteld op
12°C en reproduceert exact
dezelfde
omstandigheden
als die van een natuurlijke
kelder door te voldoen aan de
belangrijkste criteria voor het
bewaren van wijn.

20°C

6/ 5/
8°C20°C

12°C

15 /
16°C

6/
8°C

5°C

Serveerkast
1 temperatuur
Inspiration kan ingesteld
worden op een willekeurige
temperatuur tussen de 5 en
20°C, zodat alle wijnflessen
op de ideale serveer
temperatuur liggen, klaar om
inschonken te worden. Let
wel, de hele wijnkast heeft dus
1 temperatuur zone.

15 /
12°C
16°C

5°C

15-22°C

22°C
5/
20°C

10-14°C
5°C

21°C

Serveerkast
Meerdere temperaturen
Inspiration heeft maximaal
10
temperatuurzones
(temperatuurbereik
5
tot 20°C) waardoor er
verschillende
soorten
wijn (rosé, wit en rood) in
één wijnkast op de ideale
serveertemperatuur kunnen
worden gehouden.

9-15°C

6-10°C

6-10°C

13-18°C

Serveer en bewaarkast
voor een geopende fles
2 temperaturen
Inspiration
heeft
2
temperatuurzones:
1
chambreerzone onder in de
wijnkast (13 tot 18°C) en een
koelzone boven in de wijnkast
(6 tot 11°C). Dit model heeft
een vacumeersysteem, zodat
een geopende fles maximaal
10 dagen bewaard kan
worden.*
10-14°C

6-10°C

6°C

*

30 | Inspiration

6-11°C
15 /
16°C

14-20°C
9-15°C

10-14°C

7°C

6/
9-15°C
8°C

Afhankelijk van de wijn en het jaartal

Inspiration | 31

3 plateautypen

Inspiration

Schuifplateau

Touch-screen met
achtergrondverlichting

Gebogen
bedieningspaneel voor
een ergonomische grip
van de deur

Opslagplateau

voor een capaciteit van
maximaal 89 flessen 1

Serveerplateau

en keuze uit 2 afwerkingen

4 kastmaten

Met vacumeer
systeem

zodat 1 geopende fles maximaal
10 dagen bewaard kan worden. 3
M

Licht eiken of
glossy zwart

L

3 - Afhankelijk van de wijn en het jaartal.
Uitsluitend voor het model met 2 temperaturen.

4 deurtypen

1 - Capaciteit traditionele Bordeaux-flessen in de
configuratie Pack Access of Pack Premium.

Deuren 2

Etiketten zichtbaar
vanaf de buitenkant

die perfect in uw keuken kunnen
worden geïntegreerd

Full Glass

Glas RVS

Technische
glazen deur

Technische
elementen
verdwijnen...
de
ventilatie
wordt
onzichtbaar, de handvaten
zijn weggewerkt, een
subtiele bediening.
Inbouw of integratie

3 kastmaten

S

Plaats voor soberheid

JAAR
GARANTIE

Technische
dichte deur

Alle wijnkasten van de
Inspiration-serie
zijn
zowel in te bouwen
als integreerbaar. Bij
een
inbouwinstallatie
wordt de wijnkast tussen
twee
keukenmeubels
geplaatst,
meestal
onder een werkblad.
Bij een integreerbare
installatie wordt de
wijnkast eenvoudig in het
keukenmeubel geschoven.

Serveerplateau

Hierop kunnen flessen
rechtop worden bewaard.

Etikethouders

om uw wijnen te identificeren
2 - Afhankelijk van het type behuizing.

I ns pir at io n
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ShowCave
Laat uw mooiste flessen tot hun recht
komen
Door een combinatie van hoogwaardige en zorgvuldig bewerkte materialen
vormt de ShowCave een geheel nieuwe
benadering van de wijnkast: innovatief
en absoluut modern, een combinatie
van speerpunttechnologie en design.
De ShowCave-serie heeft
bewaarkast en een serveerkast.

34 | ShowCave

een

Twee functies
20°C
12°C

20°C
12°C

6°C

Als bewaarkast
ShowCave is ingesteld op
12°C en reproduceert exact
dezelfde omstandigheden als
die van een natuurlijke kelder door te voldoen aan de
belangrijkste criteria voor het
bewaren van wijn.

6/
8°C

15 /
16°C

6/
8°C

15 /
16°C

6°C

Als serveerkast
ShowCave kan worden ingesteld tussen 6 en 20°C, zodat
u altijd kunt beschikken over
wijn op de ideale serveertemperatuur, al naargelang het
type wijn en de gekozen temperatuur.
ShowCave | 35

Inbouwbaar, met een
minimale diepte
ShowCave is speciaal ontworpen om te passen in elke
omgeving.

1 kastmaat

ShowCave
1 kastmaat

Elegante
afwerking

Zacht licht
Led-lampjes langs de wanden
geven een zacht, amberkleurig
licht.

Zacht licht

Deur Full Glass
om uw flessen tot hun recht te
laten komen

Elegante afwerking
Zijwanden van gehard glas en een
achterwand in spiegelglas

Glazen deur
Full Glass

Maximaal 180 flessen

Unieke plateaus

ShowCave is meer dan
alleen een wijnkast. Hij
geeft karakter aan uw
interieur, of dat nu klassiek
of modern is ingericht.
Dankzij de vele mogelijke
combinaties kunt u uw
fantasie de vrije loop laten om
een echt decoratie-element te
creëren.

Unieke
plateaus

Het door EuroCave gepatenteerde
systeem Hand van de Sommelier
biedt plaats aan alle flesformaten
en biedt de mogelijkheid om
eenvoudig van de opslagversie naar
de presentatieversie te wisselen.
36 | ShowCave
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R oya le
De beste wijnkast ter
wereld
Waarom Royale?
Gewoon omdat dat het beste is wat we
onze klanten te bieden hebben op het
gebied van prestaties, duurzaamheid en
esthetiek.

Eén functie
20°C
6/
8°C

12°C

15 /
16°C

6°C

Kleur Mineraal Grijs
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Deze bewaarkast
reproduceert exact dezelfde
omstandigheden als die van
een natuurlijke kelder door te
voldoen aan de belangrijkste
criteria voor het bewaren van
wijn.
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Een esthetische en
pratische achterkant
Kleuren

Royale
Een unieke
bewaarkast

Afmetingen:
H1847mm x B880mm x D617mm
Capaciteit:
Maximaal 122 flessen type traditionele Bordeaux en 2 magnums
of maximaal 86 flessen type traditionele Bordeaux en 20
magnums of maximaal 50 magnums.
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Mineraal Grijs

Gepatenteerd
systeem dat de
luchtvochtigheid
automatisch
reguleert

Aarde Rood

Nieuwe plateaus

Plateaus aan de voorkant van
zwart getint essen.
Capaciteit 9 flessen.
De Hand van de Sommelier
Premium voor elk type fles, ook
magnums, tevens voor het absorberen van trillingen.
Etikethouders om uw flessen te
kunnen identificeren.
Soft-closesysteem voor het soepel sluiten van de plateaus.

12°C Constante
temperatuur
gegarandeerd

Royale kan ook in het midden
van de ruimte worden geplaatst.

De liefde voor goed werk
Vandaag kunnen we met
trots bevestigen dat we
erin geslaagd zijn al onze
knowhow en expertise in te
zetten in de ontwikkeling van
een uitzonderlijke wijnkast.

Uniek actief
koolstoffilter voor
de luchtzuivering

Geïntegreerde verlichting
op elk plateau
De lichtsterkte kan op 3
niveaus worden ingesteld
en de verlichting kan
permanent branden, worden
ingeschakeld als de deur
wordt geopend of altijd
uitgeschakeld zijn.

Decoratiepanelen:
Mineraal Grijs of
Aarde Rood
Deur met
driedubbele
beglazing

Een genummerde
wijnkast

Authentiek en uniek, elk
exemplaar van de Royale is
genummerd.

Technische
stelvoeten voor
het absorberen
van trillingen

1

JAAR
GARANTIE

Garantie
Royale, wijnkast met een
hoogwaardige precisie en
van een zeer hoge kwaliteit,
is ontworpen voor een
lange levensduur. Aangezien
EuroCave u sereniteit en
duurzaamheid, wil bieden,
geven wij tien jaar garantie.

R oyale
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Een optionele Premium-uitrusting...
de luxe van het detail

Een voorbeeldige modulariteit van het
opbergsysteem!

Met onze Premium-plateaus bieden we u de voordelen van het interieur
van de nieuwe generatie, voor meer ergonomie en gebruiksgemak.

De standaard uitrusting of de Premium-uitrusting bieden een ruime keuze aan
configuraties, afhankelijk van het aantal flessen en uw opbergbehoeften.

Een standaard uitrusting waarmee u gemakkelijk kunt:

rangschikken

opslaan

presenteren

Etikethouders van epoxy
staal die zich aanpassen aan het
plateau en waarop u gemakkelijk
de naam van de wijn kunt noteren.
Een uitwisbare witte markeerpen
wordt meegeleverd.

Het Premium-model*
biedt een bewerkte, esthetische
afwerking en een meer intuïtief
gebruik wat betreft de plaatsing
van de fles.

Dankzij 4 plateautypen

schuifplateaus

maximaal 12 flessen

42 | Onze plateaus

Dit uit twee materialen bestaande
houder verenigt een harde
structuur die de fles ondersteunt
met een soepel materiaal van
elastomeer dat zich aanpast aan
de vorm van de fles en haar
beschermt tegen trillingen.
Deze twee modellen zijn afneembaar om de flessen aangepast
aan hun vorm en aantal op het
plateau te kunnen bewaren.

proeven
De omlijsting van de
voorkant is geheel naar eigen
keuze: gaat u voor warm licht
eiken of voor glossy zwart?

De ruimte tussen de plateaus
is zodanig ontworpen dat
de etiketten van uw flessen
intact blijven.

De Hand van de Sommelier
Uitsluitend Premium-plateaus

Onze plateaus

opslagplateaus

maximaal 77 flessen

presentatieplateaus
maximaal 32 flessen

degustatie

up to 11 bottles

Elk schuifplateau is voorzien van soft-close systeem voor een
vriendelijke hantering en vertraagde beweging als het plateau in
de wijnkast wordt geschoven.

Standaarduitrusting voor de Revelation, Inspiration,
Royale - en ShowCave-serie, opties alleen beschikbaar
voor de Pure-serie
*
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Rangschikken

Universeel plateau MDS
maximaal 12 flessen

Storea
Opslaan

Presenteren

Universeel plateau

Klassieke plateaus

Compacte plateaus

Premium plateaus

Champagne-plateau

Universeel plateau MDS

Universeel plateau MDS2

Universeel plateau

Universeel plateau

maximaal 8 flessen

maximaal 10 flessen

Bordeaux-plateau

maximaal 77 flessen

maximaal 50 flessen

maximaal 78 flessen

Presentatieplateau MDS

maximaal 6 schuin liggende flessen
maximaal 26 liggende flessen

Presentatieplateau
maximaal 22 flessen

Serveerplateau

maximaal 20 staande flessen

Presentatieplateau MDS

maximaal 5 schuin liggende flessen,
maximaal 4 liggende flessen

maximaal 12 flessen

maximaal 77 flessen

Presentatieplateau MDS2

maximaal 6 schuin liggende flessen,
maximaal 26 liggende flessen

Serveerplateau

maximaal 11 flessen

Proeven

Serveerplateau
maximaal 9 flessen

Première-, -en Pure -serie
44 |

Compact-serie

De Revelation,
Inspiration & Royale
serie
Pure serie als optie

De capaciteit van de plateaus is berekend op basis van traditionele Bordeaux-flessen (behalve voor het champagne-plateau) – MDS: Hand van de Sommelier

Overzicht plateaus
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Onze luxe ombouw mogelijkheden
RVS
Voor de grote modellen wijnkasten
uit de Pure- en Revelation-serie
bieden wij u twee mogelijkheden:
volledige ombouw of
ombouw van de deur alleen.

RVS
Glazen deur
RVS

Volledige omlijsting
glazen deur

Revelation - Groot model, volledige RVS bekleding
Onze luxe ombouw mogelijkheden | 47

PREMIÈRE

Afmeting
Model

PURE

SERIE

S

M

L

S

M

L

S

M

L

M

L

V-PREM-S

V-PREM-M

V-PREM-L

V-Pure-S

V-Pure-M

V-Pure-L

S-Pure-S

S-Pure-M

S-Pure-L

E-Pure-M

E-Pure-L

Afmeting
Model

Bewaarkasten

Bewaarkasten

Serveerkasten

Serveerkasten

Bewaar-serveerkasten

Bewaar-serveerkasten

Exterieur

Exterieur
Kleur

Nero

Nero

Ombouw

Deur

L

S

L

V-Revel-L

S-Revel-S

S-Revel-L

Black Piano / zwart glas / zilver glas / Full Glass / RVS glas

Nero

Ombouw

RVS ombouw 6:
Dichte deur/Glazen deur + zwarte/zilveren/rode omlijsting

S
V-Revel-S

Kleur

Buffel
Exterieur

Exterieur

Buffel

RVS ombouw :
6

Deur

6

Black Piano / Full Glass / RVS glas6

Interieur

Interieur
92 flessen

169 flessen

213 flessen

92 flessen

166 flessen

215 flessen

92 flessen

166 flessen

215 flessen

135 flessen

92 flessen

190 flessen

Pack Access1

215 flessen

92 flessen

215 flessen

Pack Access1

x1
x1
74 flessen

x3
x1
141 flessen

x3
x1
182 flessen

x1
x1
74 flessen

x2
x2
141 flessen

x3
x3
182 flessen

x1
x1
74 flessen

x2
x2
141 flessen

x3
x3
182 flessen

x2
x2
137 flessen

x3
x3
165 flessen

Pack Premium

1

x14

x5

x10

x14

x5

x10

x14

x6

x10

92 flessen

169 flessen

234 flessen

92 flessen

168 flessen

234 flessen

92 flessen

168 flessen

234 flessen

155 flessen

x1

Energieklasse3

x3

x1

x1

74 flessen

x3

x3

182 flessen

x14

x14

x5

x1

x3

x1

x3

x1

x1

x3

x3

x1

92 flessen

234 flessen

92 flessen

234 flessen

Maximale capaciteit 1

x1

x3

x3

x2

x3

x1

x1

x3

x1

x3

x1

Technische kenmerken en energieaspecten

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

960x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

1480x680x7208

1825x680x7208

49

68

78

56

75

89

54

73

87

82

96

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

0/35

12/30

12/30

12/30

12/30

12/30

F

F

F

F

F

F

F

F

F

G

G

Jaarlijks energieverbruik AEc 3
(kWu/jaar)

103

125

132

103

125

132

110

125

132

132

150

Bruikbaar volume (liter)

209

360

461

205

356

457

209

360

461

346

446

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15-22

15-22

Geluidsniveau (dB(A))3

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Geluidsklasse

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Temperatuur andere
compartimenten
(chambrering)

x5

209 flessen

Technische kenmerken en energieaspecten

Aanbevolen temperatuurbereik in gebruik (°C)

x3

182 flessen

Pack Service

Maximale capaciteit 1

Leeg gewicht (kg)3

x1

Pack Premium

x10

Pack Service

Afmetingen HxBxD (mm)2

x1
74 flessen
1

x5

Overzichtstabel technische gegevens

REVELATION

Afmetingen HxBxD (mm)2
Leeg gewicht (kg)

3

Aanbevolen temperatuurbereik in gebruik (°C)

960x680x7158

1825x680x7158

960x680x7158

1825x680x7158

56

89

54

87

0/35

0/35

12/30

12/30

Energieklasse3

A+

A+

A+

A+

Jaarlijks energieverbruik AEc 3
(kWu/jaar)

114

128

114

128

Bruikbaar volume (liter)

210

445

225

460

-

-

-

-

37

37

37

37

Temperatuur andere
compartimenten
(chambrering)
Geluidsniveau (dB(A))3

1 De capaciteit van de wijnkasten wordt berekend met traditionele Bordeaux-flessen - 2 Diepte zonder handvat (behalve ShowCave). - 3 Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de modellen die zijn
uitgerust met een dichte deur of Black Piano deur met het R600a-gas of een glazen deur voor de modellen Inspiration M (R134a-gas voor ShowCave). Raadpleeg uw distributeur van EuroCave voor andere deurtypen en modellen die het R134a-gas gebruiken - 4 Inbouwserie. Bekijk de inbouwvoorwaarden bij uw verkoper. - 5 Voor de grote modellen van de Compact-lijn en indien uw wijnkast niet wordt ingebouwd, is
het noodzakelijk om deze aan de muur te bevestigen. Anders kan de wijnkast omvallen. - 6 Uitsluitend grote modellen - 7 Uitsluitend kleine modellen - 8 Afmetingen inclusief de aanslag aan de achterkant, 690
mm zonder aanslag aan de achterkant. - 9 Alleen formaat S, M en L van de Inspiration-serie. - 10 Alleen formaat S en L van de Inspiration-serie.

SERIE

COMPACT4

Afmeting
Model

INSPIRATION

SHOWCAVE

ROYALE

S

L

S

L

S

M

L

S

M

L

L

V059

V2595

S059

S2595

V-INSP-S

V-INSP-M

V-INSP-L

S-INSP-S

D-INSP-M

9180V

V-ROYALE-L

Bewaarkasten

Serveerkasten

Bewaar-serveerkasten

Exterieur
Kleur
Exterieur

Nero

Ombouw

Deur

Nero

-

-

Glas / Full Glass / Technische deur

Full Glass

Mineral Grey
Red Earth
Full Glass

Interieur
47 flessen

164 flessen

30 flessen

58 flessen

89 flessen

-

Pack Access1

x1

x1

38 flessen
Pack Premium1

x4

x3

x1

118 flessen

x14

x1
38 flessen

x4

118 flessen

x2

x1

29 flessen

x14

x4

x1
56 flessen

167 flessen

56 flessen

167 flessen

x1

x4

Maximale capaciteit 1

x1

x4

30 flessen

x1

x1

x2x7

x1

29 flessen

88 flessen

x1

x12

x1

59 flessen

89 flessen

x9

x14

124 flessen
90 -180 flessen

x4

x14

58 flessen

x1

x3

89 flessen

x9

28 flessen
Pack Service

x3

x2

59 flessen

x12

28 flessen

x1

x2

x1

51 flessen

x1

x4

29 flessen

x4

x2

-

x1

51 flessen

x4

x2

180 flessen
2 deuren

124 flessen

x12

x1

Technische kenmerken en energieaspecten
Afmetingen HxBxD (mm)2
Leeg gewicht (kg)3
Aanbevolen temperatuurbereik in gebruik (°C)
Energieklasse3

836-852x594x550

1796-1812x594x590

836-852x594x550

1796-1812x594x590

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

1820-1890 x 594 x 597

810-880 x 594 x 597

1320-1380 x 594 x 597

2190x1284x499

42

65

40

63

54

72

91

54

78

270

250

0/30

0/30

12/30

12/30

12/35

12/35

12/35

12/35

12/35

15/25

0/35

1847 x 880 x 617

G

G

G

G

F

G

G

F

G

-

G

Jaarlijks energieverbruik AEc 3
(kWu/jaar)

128

150

128

150

99

154

136

99

168

3250

198

Bruikbaar volume (liter)

112

319

116

323

94

182

273

94

167

773

421

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Geluidsniveau (dB(A))3

41

37

41

37

38

38

38

38

38

52

37

Geluidsklasse

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Temperatuur andere
compartimenten
(chambrering)

1 De capaciteit van de wijnkasten wordt berekend met traditionele Bordeaux-flessen - 2 Diepte zonder handvat (behalve Collection en ShowCave). - 3 Deze gegevens hebben uitsluitend betrekking op de modellen die zijn uitgerust met een dichte Black Piano deur met het R600a-gas (R134a-gas voor de Collection- en ShowCave-serie). Raadpleeg uw distributeur van EuroCave voor andere deurtypen en modellen die
het R134a-gas gebruiken - 4 Inbouwserie. Bekijk de inbouwvoorwaarden bij uw verkoper. - 5 Voor de grote modellen van de Compact-serie en indien uw wijnkast niet wordt ingebouwd, is het noodzakelijk
om deze aan de muur te bevestigen, anders kan de wijnkast omvallen. - 6 Uitsluitend grote modellen - 7 Uitsluitend kleine modellen - 8 Afmetingen inclusief de aanslag aan de achterkant, 690 mm – exclusief
oprand achteraan. - 9 Alleen verkrijgbaar buiten de Europese Unie. - 10 Alleen formaat S, M en L van de Inspiration-serie. - 11 Alleen formaat S en L van de Inspiration-serie. - 12 Afhankelijk van de geografische
zone. -13 In de afwerking Full Glass V2-deur of technische deur.

SERIE

Ons assor timent “ wijn proeven ”

Notre gamme «Dégustation du vin»

Wine Art

Tête à Tête

Met de Wine Art kunt u drinken in
uw eigen tempo. Op temperatuur
brengen en bewaren van 2
geopende flessen

Tête à Tête, een totaal oplossing
voor het serveren van wijn en het
bewaren van geopende flessen.

Wine Art,
ingenieus en praktisch

Bewaar uw aangebroken flessen
Dankzij een innoverend vacumeersysteem wordt uw
wijn tot maximaal 10 dagen* na opening beschermd
tegen oxidatie (doeltreffendheid wetenschappelijk
bewezen door de CESEO, Cellule d’Expertise Scientifique En Œnologie, van het Institut Universitaire
de la Vigne et du Vin van Dijon, Frankrijk).

Wine Art

*

Intuïtieve
bediening

Houd uw wijn op de ideale
serveertemperatuur

Wijnbar voor thuis
In Wine Art kunnen aangebroken
flessen maximaal 10 dagen* worden
bewaard en kan de wijn voor het proeven op de ideale serveertemperatuur
worden gebracht.

Dankzij twee onafhankelijke vakken brengt Wine Art
flessen rode wijn, witte wijn en/of rosé op serveertemperatuur.

2 onafhankelijke
vakken

De ideale
serveertemperatuur

afhankelijk van de wijn en het jaartal

Technische gegevens
Breedte
245 mm

Hoogte
478 mm

*
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afhankelijk van de wijn en het jaartal

Wine Art

Diepte
248 mm

1 kleurcombinatie:

Zwart /Zilver

Gewicht: 5,48 kg
Voeding: extern
Vermogen: 70 W
Omgevingstemperatuur: 18 - 30°C**
Geluidsniveau: 38 dB(A)
**

met een maximale vochtigheidsgraad van 50 %

Tête à Tête
Drink uw wijn op de
juiste temperatuur en
geniet optimaal van
alle kwaliteiten van uw
wijn.

Inbouw of vrijstaand.
56 | Tête à Tête
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Tête à Tête

Touch screen
Touch screen

De “ Hand van de
Sommelier ”

Behoud van 2 aangebroken
flessen

Een exclusief vacumeersysteem van
EuroCave dat oxidatie van de wijn
voorkomt, zodat 2 aangebroken
flessen maximaal 10 dagen*
bewaard kunnen worden.

Bescherming en behoud
van uw flessen.

Voor een nauwkeurige regeling
van de temperatuur, het
vacumeren en het activeren van
de verlichting.

Een handige indeling
10 horizontale flessen,
2 verticale flessen.

Design

Handige
indeling

Volledig glazen deur
en amberkleurige
verlichting

Ondersteuning
en bescherming
van flessen

Een Full Glass-deur en een glazen
plateau aan de bovenkant voor een
geraffineerde afwerking
–
Een amberkleurige verlichting die
uw flessen goed tot hun recht laat
komen.

Behoud van
2 aangebroken flessen

*afhankelijk van de wijn en het jaartal

Tête à Tête
58 | Tête à Tête

Onze wijnrekken

60 | Wine Art
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Wijnrekken en wijnkelder koelingen
Modulo|rack

Modulo|steel

Modulo|thèque

Bewaar uw flessen direct in hun
kisten.

De stalen modules kunnen
onbeperkt aan elkaar worden
gekoppeld en uw wijnkelder een
moderne touch geven.

U kunt een aan uw persoonlijke
wensen aangepast meubel van
massief eikenhout inrichten in
uw natuurlijke wijnkelder.

INOA
Richt ongeacht
welke ruimte in
als geklimatiseerde
wijnkelder.
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Modulo|rack,
een systeem van schuifplateaus

Modulo|rack
De beste oplossing
voor de opslag van
uw wijnkisten

Breedte
400 mm

Gemakkelijk toegang tot
uw flessen
De Modulorack is gebaseerd
op het principe van de
schuifplateaus van de wijnkasten
en uitgerust met een systeem van
schuifplateaus* voor de opslag van
wijnkisten en een gemakkelijke
toegang tot de flessen.

Hoogte
500 mm

Diepte
500 mm
*

Geleverd zonder houten kist

Bewaar uw flessen direct in hun kisten.
Een handige modulaire indeling
• Een Modulorack is ontworpen voor het dragen van twee kisten
van twaalf flessen.
• Er kunnen meerdere Moduloracks worden samengevoegd om de
opslagcapaciteit te vergroten.
De Moduloracks kunnen worden vastgezet op de vloer en vormen
zo een stevig en praktisch opbergsysteem. U kunt zo handige
opslagruimten creëren voor wijnflessen in hun originele kisten,
voor een uitzonderlijke uitstraling.
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Een geoptimaliseerde opslag

Modulo|steel
Moderne opslag,
onbeperkt aan
te passen aan uw
behoeften!
Gemakkelijk te plaatsen modules die
onbeperkt aan elkaar kunnen worden
bevestigd. Een innovatie met zuivere
en moderne lijnen voor een absoluut
eigentijdse stijl.

3 verschillende soorten indelingen:
Opslag, presentatie of schuifplateau voor een wijnkist*.

Modulo|steel,
modern en aanpasbaar
Een modulair en
aanpasbaar design
De volledig aan uw wensen
aan te passen Modulosteel kan
onbeperkt worden aangevuld
dankzij de aan elkaar te
bevestigen modules. Door
de verstelbare hoogte kan de
Modulosteel ook in gewelfde
kelders of onder lage plafonds
worden geplaatst.
Verkrijgbaar in 2 verschillende
breedtes voor nog meer
modulariteit!

1 geheel
Maximaal 136 flessen

U hoeft alleen maar de stalen buizen te verplaatsen en de Hand van de
Sommelier flessenhouders in de gewenste stand te bevestigen.
1 geheel op halve hoogte
Maximaal 72 flessen

*

Kisten niet meegeleverd

Indeling met één diepte
Materiaal: Zwart gelakt staal
Behandeling met epoxy ter bescherming
tegen vocht
1 geheel met smalle breedte
Maximaal 85 flessen
1 kast
Maximaal 72 flessen
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Technische gegevens

De opties
1 geheel op halve hoogte*

De hoofdstructuur

1 geheel = 8 flessen per niveau
Opslag

Opslag

Presentatie

Breedte
720 mm

Breedte
720 mm*

1 geheel met smalle breedte

1 kast

Opslag of Presentatie
Breedte
520 mm

Hoogte
1160 mm
Diepte
505 mm
Hoogte
2000 mm

9 niveaus
–
Maximaal 72 flessen

Presentatie
Diepte
505 mm

17 niveaus
–
Maximaal 136 flessen

8 presentatieniveaus
+ 1 opslagniveau
–
Maximaal 72 flessen

6 schuifplateaus
Maximaal 72 flessen

Diepte
505 mm

17 niveaus
Maximaal 85 flessen

8 presentatieniveaus
+ 1 opslagniveau
Maximaal 45 flessen

Het plateau wordt eenvoudig op
het wijnrek gemonteerd. Kan op
stellingen van zowel maximale als
halve hoogte worden geplaatst.

4 presentatieniveaus
+ 1 opslagniveau
–
Maximaal 40 flessen

Leverbaar in een smalle breedte van 520 mm

Tot 7 niveaus
voor wijnkisten
*
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1 afwerkingsplateau

Plateau voor
wijnkist

De structuur kan geheel naar eigen keuze worden
ingericht.
*

Hoogte
2000 mm

Kan alleen naast 1 geheel op volle hoogte (2 m) worden geplaatst

Modulo|thèque
Een edele opslag voor
uw beste crus
Het originele en innoverende concept
is gebaseerd op de samenvoeging van
verschillende modules, zodat u UW
EIGEN opslag kunt creëren.
De Modulothèque kan voortdurend
worden aangepast en groeit samen met
het aantal flessen.

Modulo|thèque,
Edel en aanpasbaar

Een personalisatie die bijna geheel kan worden afgestemd op uw behoeften
Dankzij een keuze van 15 modules past de
Modulothèque zich aan aan de beperkingen
van de in te richten ruimte (vliering, hoeken,
gewelfde muren...)
De eenvoudig aan elkaar te koppelen modules
kunnen worden gedemonteerd
om ze te vervoeren of de configuratie van de
Modulothèque te veranderen.

Laag plafond

H1336 x B2426 x D584 mm

Onder de trap

H2008 x B1842 x D584 mm

De breedte, hoogte en opslagcapaciteit variëren,
afhankelijk van het aantal geïnstalleerde
modules en de gekozen plateaus: de
configuratiemogelijkheden
van de Modulothèque zijn onbeperkt!
Rond een zuil

Ø 1800 mm H 2060 mm
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Gewelfde kelder

H2008 x B2426 x D584 mm

Hoekopstelling

1ste muurzijde: B2215,7 mm
2 muurzijde: H2008 x B1631,7mm x D584 mm
de
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Technische gegevens

6
1

Bodemmodule (MV2/MV17)

Met 4 stelvoetjes1 biedt deze module een
perfecte stabiliteit op elke vloer. Ook
verkrijgbaar in de hoekversie bodemmodule.

4

MV2: H162 x B584 x D584 mm - 6,50 kg
Ook leverbaar in breedte 40 cm

Kruismodule (MV18)

Deze module in de vorm van een kruis3
biedt een alternatief voor het op esthetische
en praktische wijze opslaan van maximaal
72 flessen2.

7

9

2

Sla tot 99 flessen2 op in één element. De
basismodule kan worden uitgerust met
plateaus van uw keuze. Optimaliseer uw
ruimte door 44 flessen2 op te slaan in de
hoekversie van de basismodule.
MV1: H587 x B584 x D584 mm - 11,60 kg
Ook leverbaar in breedte 40 cm
MV16: H587 x B584 x D698 mm - 13,50 kg

3

11

Kistmodule (MV8)

De kistmodule3 biedt gemakkelijk toegang tot
flessen die zijn opgeslagen in hun originele
kisten (niet meegeleverd), dankzij het schuifplateausysteem. Tevens uitgerust met een
opberglade en drie Magnum-plaatsen.
Totale capaciteit: 24 flessen + 3 magnums aan
de zijkant

Barmodule (MV6)

De barmodule3 is uitgerust met een
schuifplateau en een glazenrek. Deze module
mag niet ontbreken als u van het proeven van
wijn een moment van gezelligheid wilt maken.

1- Sokkelmodule geleverd met 2 voeten. Twee extra voeten (MV9) zijn vereist voor de laatste sokkel. 2- Traditionele Bordeaux-flessen. 3- Module geïntegreerd in de basismodule.

Met deze module kunnen uw flessen
verticaal worden gepresenteerd.

8
4
10

5

9
2

Hanteer eenvoudig en zonder risico
4 geopende flessen.

Draaiende flessenhouder (MV211)
Met deze flessenhouder kunt u een fles in
verticale positie presenteren.
H270 x B85 x D105 mm - 0,24 kg

10
1

1

Verticale flessenhouder (MV4)

H20 x B550 x D120 mm - 1,30 kg

3

H582 x B543 x D543 mm - 20,20 kg

H70 x B540 x D540 mm - 11,30 kg
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8

2
5

Presentatiemodule (MV7)

H20 x B550 x D120 mm - 1,78 kg

4,40 kg

MV17: H162 x B584 x D698 mm - 4,20 kg

Basismodule (MV1/MV16)

Plaats tot 27 flessen boven op uw meubel,
geheel zonder risico. Verkocht per 2.
H85 x D20 mm - 0,90 kg

6

7

Topafwerking (MV3)

Horizontale flessenhouder (MV5)
Dit element biedt u direct toegang tot
4 liggende magnums of 8 gewone flessen.
H640 x B122,7 x D584 mm - 7,20 kg

11

De plateaus

Rust uw Modulothèque uit met
schuifplateaus of opslagplateaus met eiken
afwerking.
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INOA,
wijnkelder koeling

Inoa
Het principe van de klimaatregelaars van EuroCave is dat elke ruimte
(garage, kelder...) kan worden omgebouwd tot een echte wijnkelder.
Temperatuurbeheer, behoud van de
luchtvochtigheid, luchtcirculatie ...
Wijnkelder koelingen van EuroCave
bootsen exact de omstandigheden na
die onmisbaar zijn voor het bewaren
van wijn en zijn bedoeld om uw dagelijkse leven te vergemakkelijken.

Esthetisch en praktisch
De klimaatregelaars van EuroCave
zijn monoblocs en dus gemakkelijk
te plaatsen: verdamper en
condensator samen in één apparaat.
Er komt dus geen gas of lassen aan
te pas. Een enkel stopcontact is
voldoende!
Omdat het oog ook wat wil, zijn de
INOA klimaatregelaars uitgerust
met een zeer onopvallende voorkant
van gegalvaniseerd staal die u binnen
of buiten uw wijnkelder kunt
plaatsen.

Een automatische werking
Net als de wijnkasten is de
klimaatregelaar van EuroCave
uitgerust met een koelunit: een
verdamper voert koude lucht af in
de ruimte en een condensator voert
warme lucht af naar buiten. Gezien
het volume dat moet worden gekoeld,
worden verdamper en condensator
geventileerd. De ventilator van de
verdamper werkt continu voor een
permanente vermenging van de lucht
en een goede homogeniteit van de
temperatuur, op een automatisch aan
de behoefte aangepaste snelheid.

Isolatie wordt aanbevolen om
een perfecte werking te garanderen
De klimaatregelaars van EuroCave zijn ontworpen om uw wijn te bewaren in
een omgeving met een ideale temperatuur, waarbij een minimaal stroomverbruik
wordt gegarandeerd. De traditionele bouwmaterialen isoleren slecht en daarom
is het in de meeste gevallen essentieel om de te klimatiseren ruimte te isoleren.
Zo kan het stroomverbruik van uw apparaat worden teruggebracht en de isolatie
zorgt voor een optimale werking van uw wijnkelder koeling.
Een thermische controle is noodzakelijk vóór elke installatie.
Niet isoleren betekent dat er driemaal zoveel stroom nodig is om de
ruimte te klimatiseren.

Service + EuroCave
Neem contact op met uw distributeur voor een gratis thermische
controle van uw wijnkelder!

Een door EuroCave gepatenteerde technologie
met talrijke voordelen
De afstandsbediening
Radiografische afstandsbediening
(draadsonde meegeleverd om de
afstandsbediening buiten de ruimte
te plaatsen)

Klimaatregelaar
25 of 50 m3
Extractie warme
lucht

Klimaatregelaar
25 of 50 m3
Extractie koude
lucht

Behoud van een natuurlijk luchtvochtigheidspercentage: deze unieke technologie
is gebaseerd op een verdampingstemperatuur boven 0°C en een automatische
aanpassing van de ventilatorsnelheden.
Zo is het relatieve luchtvochtigheidspercentage meer dan 50% en raakt
de lucht in de wijnkelder niet uitgedroogd.
Homogeniteit van de temperatuur: deze wordt gegarandeerd, ongeacht de
temperatuur buiten de ruimte. Naast de klimaatregelfunctie zijn de INOA
klimaatregelaars uitgerust met een verwarmingsfunctie en passen ze hun
temperatuur automatisch aan als de temperatuur in de ruimte een halve graad
verschilt met de geprogrammeerde temperatuur.
De stilste klimaatregelaar op de markt. Milieuvriendelijk.
Product uitsluitend bestemd voor wijnkelders of besloten ruimtes (kelder, garage)
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O nz e
Si garen k l i m aatk ast

Sigarenklimaatkast

Een ruime keuze aan afwerkingen
Ombouwmogelijkheden

Kleuren

Omlijsting Collection

Sigarenklimaatkast
Zwart

De oplossing voor
het bewaren van uw
sigaren
Net zoals bij een goede wijn, rookt men
een sigaar in een relaxte en vredige
omgeving waardoor het karakter van de
sigaar bewaard blijft.

Buffelbruin

Katoen
wit

Licht hout

Wenge

Satijn
rood

Getextureerd
zwart

Een unieke, automatische
regulering

Temperatuur tussen 15 en 20°C
Vochtigheid tussen 60 en 75 %

Het plezier om uw sigaren te presenteren

Uitschuiflade voor opslag
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Uitschuifbaar presentatieplateau in exotisch hout bestand
tegen houtrot
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De 3D-configurator

O nze s er vice

Dankzij de 3D-software van EuroCave die bij uw distributeurs beschikbaar is,
kunt u een gepersonaliseerde simulatie van de plaatsing van uw toekomstige
wijnkast in uw leefruimte uitvoeren en de indeling ervan samenstellen.

Neem contact op met de dichtstbijzijnde distributeur.
Beschikbaar in 7 talen:
Engels, Frans, Duits, Nederlands,
Russisch, Chinees en Japans.
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